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Dansk/svensk Gårdhundeklub’s repræsentanter 
 

 

Formand 

H.C. Jørgensen 

Rismarken 36 

2680 Solrød Strand 

Telefon: (+45) 56 14 08 13 

Mobiltlf: (+45) 29 82 73 58 

Email: formand@dsgk.dk 
 

Næstformand 
Helene Riisgaard Pedersen 
Tvindelstrup 31, Tvindelstrup 
4100 Ringsted 
Mobiltlf: (+45) 50579514 

Email: naestformand@dsgk.dk 

 

Kasserer 
Esther Svaneborg: 

Østparken 19, Fraugde 
5220 Odense SØ 
Mobiltlf: (+45) 26 80 36 11 

Email: kasserer@dsgk.dk 
 

Sekretær 
Helle Priess 
Allindelillevej 20 
4100 Ringsted 
Mobiltlf: (+45) 42 79 70 04 

Email: sekretaer@dsgk.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 
Gro Poulsen 

Bøjden 18 

5792 Årslev 

Tele0on: (+45) 66 18 55 16 

Mobiltlf: (+45) 40 80 45 65 

Email: bestyrelsesmedlem@dsgk.dk  

 

 

1. Suppleant  
Henriette Lyngsted 
Valsømaglevej 131 
4174 Jystrup 
Telefon: (+45) 57528752 
Mobiltlf: (+45) 28707221 
Email: 1supplant@dsgk.dk  
 
2. Suppleant  
Marianne Schlütter 
Bårse Nakke 1 
4750 Lundby 
Telefon: (+45) 55990231 
Mobiltlf: (+45) 28707221 
Email: 2supplant@dsgk.dk 

 

Avlsudvalg 

Helene Riisgaard Pedersen (formand) 

Marianne Schlüter  
Lisette Larsen 
Linda Kristiansen  
Kikki Krøyer Rundell 

Email: avl@dsgk.dk  

Birgitte Schjøth (konsulent) 
 

Udstillingsudvalg 

Birte Bjørn (formand) 

Mobiltlf. (+45) 21 76 47 17 

Email: udstillinger@dsgk.dk  
 

Webmaster 

Helene Riisgaard Pedersen 

Email: webmaster@dsgk.dk 
 

Redaktionen 

H.C.Jørgensen (ansvarshavende) 

Therese Godefroy 
Esther Svaneborg 

Email: bladet@dsgk.dk  
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Dansk/svensk Gårdhundeklub’s repræsentanter (fortsat) 

 

Hanhundeliste 
Linda Kristiansen 
Email: hanhunde@dsgk.dk  

 

Præmiebod 

H. C. Jørgensen 

Email: Butikken@dsgk.dk 

 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalg  
Helene Riisgaard Pedersen 
Esther Svaneborg 
Email: aktivitetsudvalg@dsgk.dk 

 

Revisorer 

Therese Godefroy 

Aase Vinther 

 

Revisorsuppleant 

Torben Moustgaard 

 

 

 

 
 

Mai Tuk Asfrid & Eik 

 

Indsendt af Helle Priess
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Formandens leder 

 

 

 

 

 

I sidste blad ønskede jeg alle en dejlig sommer, men da viste jeg ikke at sommeren 

blev så varm, at vores Gårdhunde følte sig bedst tilpas i skyggen. I skrivende stund 

er det igen ved at blive ”Danskervejr”, så nu er aktiviteterne ved at blive normale igen. 

Avlsudvalget og især Helene Riisgaard Pedersen har i varmen lagt mange timer i 

arbejdet med, i et tæt samarbejde med den Svenske klub, at få udarbejdet materialet 

og den endelige ansøgning om definitiv godkendelse af Dansk/Svensk Gårdhund til 

den Danske og Svenske Kennel Klub. De to kennelklubber har fremsendt materialet 

til FCI til godkendelse. FCI har efterfølgende meddelt at de kommer til DKK 

udstillingerne i Herning den 3. og 4. november 2018 for at se på racen. Se indlæg 

herom i dette blad fra Avlsudvalget. 

På generalforsamlingen i april blev det besluttet at præmieboden nedlægges med 

udgangen af 2018. Se nærmere herom i dette blad. 

Her i dette blad kan du læse mere om juleudstillingen og den efterfølgende 

julefrokost. Jeg ser gerne at så mange som muligt deltager her. 

Jeg vil slutte denne leder med at ønske alle et godt efterår sammen med jeres 

Gårdhunde og familie.  

H. C. Jørgensen   
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I forbindelse med årsskiftet 2017/2018 valgte Nini Borup, 

 at udtræde af udstillingsudvalget.  

For at hellige sig andre interesser.  

Vi vil gerne sige Nini et stort tak,  

for alle de års arbejde hun har lagt i klubben,  

både for tiden i bestyrelsen og i udvalg,  

hvor hun har arbejdet ihærdigt til gavn for racen og klubben. 

Bestyrelsen 

 

 

Østbroens Madicken (Emma) har fanget et af mange pelsdyr. 

Indsendt af Esther Svaneborg 
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NYT 

Klubjuniorchampion (KLBJCH) 

Og 

Klubveteranchampion (KLBVECH) 

 

Efter anmodning fra udstillingsudvalget besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet 

den 28. maj 2018, at en Dansk/Svensk Gårdhund kan blive Klubjuniorchampion 

(KLBJCH) og Klubveteranchampion (KLBVECH). Dette iværksættes med virkning fra 

1. januar 2019. 

Regler herfor kan læses på klubbens hjemmeside under udstillinger. 

Bestyrelsen 

 

Mai Tuk Asfrid 

Indsendt af Helle Priess
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Nedlæggelse (Ophør) af præmieboden pr. 31.12.2018 

På generalforsamlingen den 8. april 2018 blev det besluttet at Præmieboden 

(Tidligere Butikken) nedlægges ved udgangen af 2018. 

Dette betyder at: 

- Alle præmiekort på kr. 25,00 der er udleveret på DSGK udstillinger indtil nu, og 

som udleveres sidste gang på udstillingen den 9. september 2018, har 

udløbsdato den 31. december 2018.  

- Disse præmiekort kan således ikke anvendes til køb i Præmieboden efter den 

31. december 2018. 

- På juleudstillingen den 25. november 2018 vil der IKKE blive udleveret 

præmiekort, men der udleveres et krus med logo eller en tallerken med logo til 

de deltagende hunde efter eget valg. 

- Bøger kan på udstillingerne den 9. september 2018 og 25. november 2018 

købes i præmieboden ved aflevering af 3 stk. præmiekort pr. bog. 

- Der fra og med DSGK udstillingen den 24. februar 2019 vil der blive udleveret 

”Gaver/Gavekort” på ca. kr. 25,00 efter eget valg.  

- Restlager af bøger efter 31.12.2018 vil blive solgt som ”Nethandel”. Se særligt 

indlæg herom i blad nr. 4. 2018 og som også vil komme på hjemmesiden. 

Bestyrelsen 

 

Mai Tuk Eik 

Indsendt af Helle Priess 
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NB ! NB ! Vigtig information til alle medlemmer og udstillere NB ! NB ! 

 

Årets hunde konkurrencerne vanskeliggøres af EU dataloven: 

 

For fremover at kunne deltage i konkurrencerne for ”årets hunde” SKAL ejers navn 

fremgå af kataloget.  

Hvis ikke du giver tilladelse når du tilmelder hunden( e) til udstilling via hundeweb, 

kan vi ikke tjekke om ejer( e) er medlem af DSGK og dermed ikke vide hvilke hunde, 

der er berettigede til at deltage i konkurrencerne om årets han, årets tæve, årets 

junior osv. 

Fremover regnes der derfor kun point på de hunde, hvis ejere enten står i kataloget, 

eller  har henvendt sig selv til klubbens sekretær Helle Priess på sekretaer@dsgk.dk  

 

Sådan sikrer du at din hund deltager i årets hund konkurrencerne: 

Send en mail hvor du skriver navnene på den/de hund( e) du ejer, som du ønsker der 

skal regnes point på for resten af 2018 og fremover. Er der flere ejere af en hund, 

skal alle ejere skrive en mail.  

 

Fra alle udstillinger efter Vejen 2018 regner DSGK kun point på hunde, hvis ejers 

navn (e ) fremgår af kataloget, eller hvis ejere(e ) har sendt en mail til klubbens 

sekretær med oplysningerne. 

På klubbens førstkommende udstilling i Herlufmagle d. 9. september 2018 vil der 

endvidere findes mulighed for at underskrive en erklæring om ejerforhold på hunde, 

man ønsker skal deltage i pointberegningerne. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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DSGK 

Den 25. maj 2018 

Dataprocedure for Dansk/Svensk Gårdhundeklub 

I forbindelse med EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, 

ønsker vi hermed at synliggøre vores procedurer. 

Et medlem bliver ved oprettelse registreret med: 

- Fulde navn 
- Adresse, postnummer og by 
- E-mailadresse 
- Telefonnummer 
- Indmeldelsesdato 
- Medlemsnummer 
- Medlemstype (alm. medlem, familiemedlem, æresmedlem etc.) 
- Medlemmer der bestrider tillidsposter i klubben optræder på hjemmesiden og i 

klubblad, med de oplysninger de selv ønsker. 

Et medlem bliver slettet på følgende måder: 

- Hvis man aktivt (skriftligt eller telefonisk til formand eller kasserer) udmelder sig, bliver 

man slettet straks. 
- Hvis man blot undlader at betale kontingent, bliver oplysningerne stående indtil årets 

udgang. Herefter slettes man fra medlemsdatabasen. 

Dansk/Svensk Gårdhundeklub’s leverandør af medlemssystem og hjemmeside, Mobillos.dk, 

har lavet et tillæg til deres betingelser, vedr. GDPR (General Data Protection Regulation), 

som findes på hjemmesiden www.mobillos.dk eller ved at følge linket 

http://www.mobillos.dk/files/gdpr mobillos.pdf 

Dansk/Svensk Gårdhundeklub benytter Dansk Kennel Klub’s hundedatabase ”Hundeweb”, og 

der er underskrevet en aftale med Dansk Kennel Klub vedrørende fælles dataansvar.  
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Fra Kasserer Esther Svaneborg                     

 

Klubbens bankkonto: 

Klubbens bankforbindelse er Danske Andelskassers Bank A/S 

Reg. nr. 5975 Konto nr. 1073384 

Alle indbetalinger til klubben foretages på ovennævnte konto. 

 

Fra medlemslisten:  

Vi er pr. 18. august 2018 - 291 medlemmer. 

Er der sket ændringer i din mailadresse eller postadresse, er der stavefejl i dit navn 
eller adresse, må du meget gerne give mig besked så medlemslisten kan blive 
opdateret. 

 

Dataforordningen: 

I forbindelse med EU’s databeskyttelsesforordning, der trådte i kraft den 25. maj 
2018, har vi drøftet klubbens holdning i forbindelse med medlemslisten, du kan læse 
om klubbens procedure andet sted i bladet. 

 

Som medlem af klubben kan du indmelde dine hvalpekøbere til halv 

pris, og dermed skaffe klubben nye medlemmer: 

Du kan indmelde hvalpekøbere for 100,00 kr. indtil 31. oktober som dækker resten af 
2018, fra 1. november kan du indmelde dine hvalpekøbere for 150,00 kr. som dækker 
for resten af 2018 og hele 2019. 

Har du glemt nogen kan du måske nå det endnu, er du i tvivl om noget, er du meget 
velkommen til at kontakte mig, hvalpen må dog ikke være over 9 måneder på 
indmeldelsestidspunktet. 

Hvalpekøberen kan IKKE selv indmelde sig under disse betingelser, det er kun dig 
der har opdrættet hvalpen, så hjælp din hvalpekøber ind i klubben til en favorabel 
pris. 
Esther Svaneborg 

Mobiltelefon: (+45) 26 80 36 11 

Email: kasserer@dsgk.dk  
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Fra avlsudvalget 

(Af Helene Riisgaard Pedersen) 

 

 

Sommerferierne er ved at være afviklede, men klubarbejdet har ikke ligget 

stille. Midt i hedebølgen modtog vi besøg af repræsentanter for den svenske 

specialklub, hvor sidste hånd blev lagt på vores fælles input til FCI 

ansøgningen. Dette blev sendt til DKK og SKK d. 21. juni. 

Avlsudvalget har udvidet sig med et nyt medlem, vi byder velkommen til Kikki 

Krøyer Rundell. 

FCI. Uanset at de fleste medarbejdere i begge kennelklubber havde autosvar 

på deres mails pga. ferie, spildte hverken DKK eller SKK tiden. Det har været 

fuldstændigt fantastisk at opleve det stærke målrettede samarbejde i denne 

sag, ikke kun iblandt vores to specialklubber, men også de to kennelklubber. 

En STOR TAK herfra skal lyde til DKK og SKK for hurtig ”ekspedition”. 

Allerede d. 24. juli var der svar fra FCI på det eneste uafklarede punkt i 

processen. Dette er nu det sidste der reelt mangler, for at ansøgningen, ifølge 

FCI’s regler for en sådan er komplet, og kan færdigbehandles. 

FCI’s generalkommitté har udpeget to såkaldte eksperter til at ”besigtige” 

racen i forbindelse med Herning udstillingerne i Danmark d. 3.-4. november 

2018. Vi har sammen med den svenske specialklub sat løbende orientering 

om status på FCI godkendelsen på de to klubbers hjemmesider. Et super 

samarbejde klubberne imellem, at vi således samtidig kan offentliggøre fælles 

nyheder. Dette har givet anledning til nogle praktiske spørgsmål omkring 

forløbet i Herning, se artiklen om dette andetsteds i bladet. 

 

Medlemsmøde/opdrætterseminar. Avlsudvalget har også holdt møde med 

vores forelæser Birgitte Schjøth om det kommende arrangement d. 29. 

september. Og forberedelserne er i fuld gang, imens tilmeldingerne triller ind. 

Man kan i skrivende stund stadig nå at tilmelde sig (frem til 14. september) og 

de tilmeldte deltagere vil modtage yderligere information om dagen herefter. 
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Dommerseminar. Til vores store glæde oplever vi at flere dommere har fået 

interesse for vores race, og har søgt klubben om indstilling til at blive 

uddannet på Dansk/svensk gårdhund. Udstillere har muligvis bemærket at vi i 

år har haft flere elever og aspiranter i forbindelse med udstillinger. Det er 

glædeligt og gavnligt for vores race at få flere dommere uddannet. Samtidig 

skal klubben være behjælpelig med løbende uddannelse af eksisterende 

dommere. Avlsudvalget har derfor på klubbens vegne påtaget sig, i 

samarbejde med DKK’s eksteriørdommerudvalg, at stable et dommerseminar 

på benene i 2019. Eksteriørdommerudvalget sørger selv for selve 

undervisningen, DSGK sørger for det praktiske. Interessen viser sig at 

overstige enhver forventning. Det er meget glædeligt at rigtigt mange 

dommere, både nuværende dommere og dommere som endnu ikke er 

uddannet på vores race, har tilmeldt sig arrangementet allerede nu. 

Hanhundelisten. Linda Kristiansen er avlsudvalgets hanhundeliste kontakt 

hanhunde@dsgk.dk  

Vi har siden sidst fået enkelte ”nye” hanhunde på listen og har tilsagn fra flere 

ejere og opdrættere om endnu flere på vej. Det er dejligt at kunne føje flere 

hanner til og meget, meget vigtigt for avlen og dermed racen, at tæveejere 

har muligheder at arbejde med, når der planlægges hvalpe. Skal vi bevare 

racen sund, skal vi anvende så mange forskellige individer i avlen, som 

muligt. Og jo mere ubeslægtede disse er, des bedre. Det er hele tiden en 

balance imellem at bevare typen, hvilket kan hjælpes ved målrettet linjeavl, 

samtidig med at man sætter sundheden i højsædet og sørger for at ”viske 

tavlen ren” ved også at krydse ud.  

Det er vores vigtigste målsætning; at arbejde for at bevare racen sund og 

med en høj gennemsnitlig levealder, uden sundhedsrestriktioner. Derfor skal 

vi huske at se på indavlsgraderne og eventuel linjeavl i flere generationer – 

ikke kun i tiltænkte parringer, men også bag begge de tiltænkte forældre. Vi 

kommer til at tale mere om dette på opdrættermødet i september. 

Udover de nævnte punkter af almen interesse, som gerne skal være til gavn 

og glæde for alle medlemmer og således for racen, er avlsudvalget også til 

rådighed for ethvert medlem i avlsspørgsmål af enhver art. Vi modtager og 

besvarer løbende henvendelser om observationer i hvalpekuld, forespørgsler 

om forslag til hanhund til en given tæve osv. osv.  
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For nylig kom en henvendelse om langhårede hvalpe. Derfor er der en artikel 

i bladet om de langhårede, som til trods for at score højt på ”sødheds 

skalaen”, ikke passer med racestandardens beskrivelse af en kort, hård pels. 

Vi er her for medlemmerne i spørgsmål og forslag om stort og småt, man er 

altid velkommen til at skrive til avl@dsgk.dk eller ringe til mig. Avlsudvalget er 

også stort set altid repræsenteret på de fleste udstillinger og vi er altid åbne 

for en gårdhundesnak, hvis der er behov for det.  

Opfordringer fra avlsudvalget til det kommende efterår: 

- Sæt en (eller flere) hanhund(e) på hanhundelisten, og  

- Tilmeld dig til avlsudvalgets opdrætter-/medlemsmøde i september og 

kom og vær med til at sætte dit præg på dagen, og snakke en masse 

gårdhundesnak.Kom til Herning og vær med ved den historiske 

begivenhed, når FCI skal se på vores race med henblik på endelig 

international anerkendelse. 

På en dejlig sommerdag mødtes repræsentanter for de to specialklubber i Danmark. Fra 

venstre mod højre stående: Jan Talts (avlsudvalget i Sverige), Susanne Fagrell (formand 

for den svenske klub), H.C. Jørgensen (formand DSGK), Marianne Schlüter (det danske 

avlsudvalg) og siddende: Ulrika Talts (avlsudvalget i Sverige) og undertegnede (det danske 

avlsudvalg)  
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Langhårede hvalpe, super charmerende men… 

Af avlsudvalget v/Helene Riisgaard Pedersen 

 

 

Foto: Siff Johansen. 

 

Genetikkens verden er forunderlig og 

uforudsigelig. Når man nøje har udvalgt sig 

en avlspartner til sin tæve, føler man jo at 

man har taget alt i betragtning.  

 

 

Men vi skal ikke tro, at vi ved det meste. Tværtimod, så må vi jævnligt erkende, 

at vi kun ved en lille bitte brøkdel om vores hunde og om hvad de indeholder, 

samt at de indeholder meget mere, end vi aner. Heldigvis er det kun meget 

sjældent i form af sygdomme, at vi bliver påmindet om vores mangel på viden. 

Dog skal vi altid huske på, når vi undres, ærgres, overraskes og måske 

fortvivles over uønskede kosmetiske ”fejl”, at et sundhedsmæssigt problem 

meget vel kunne være alternativet.  

Forekomsten af kosmetiske fejl skal vi derfor i høj grad anse for en positiv 

påmindelse og en trøst – det er den bedste slags fejl vi kan ønske os, fordi med 

kosmetiske fejl lever hunde lige længe og lige godt, som enhver anden hund, 

hvilket jo ikke er tilfældet hvis der er tale om en sygdom.  

Egenskaberne, den lange, og bølgede, silkebløde pels er noget lettere at have 

med at gøre, end de fleste andre egenskaber, fordi vi kender arvegangen. Det 

er simpelt recessivt nedarvet. Dette betyder at lang pels sidder på et enkelt 

kendt gen, og at begge forældre skal have genet, for at en hvalp kan få det.  

Endvidere er der rent faktisk mulighed for at påvise genet ved DNA test. 
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Nyfødte hvalpe der bliver langhårede kan man endnu ikke se det på. Den sort/trefarvede 

hvalp ses her til højre i billedet som 3 uger gammel, og der ses det tydeligt, at pelsen ikke 

er helt som den plejer at være på en 3 ugers gårdhundehvalp. Hvalpen øverst i billedet med 

de tre er den rød/hvide hund, der er billede af som voksen øverst i artiklen. Fotos: Siff 

Johansen. 

 

Når vi ser de langhårede hvalpe dukke op indimellem i et hvalpekuld hist og 

pist, er der ofte tale om ganske ”gennemavlede” hunde. Altså hunde af kendte 

aner, der har været i avl i flere kombinationer i flere generationer, uden vi har 

set én eneste langhåret hvalp. Derfor er det helt rimeligt at antage, at genet er 

meget sjældent i vores race. Det kan bæres og videregives recessivt i adskillige 

generationer, og pludselig dukke op hvis/når det  kombineres med en 

avlspartner, der også bærer det samme gen. Vi har et rigtigt godt eksempel i 

en af de nu afdøde ”legender” Agerhønen’s Stjærngosse Stumprumpe, kaldet  

”Stump”.  

 

”Stump” var en af de hanner, der for år tilbage var spotlight på, fordi hans 

samlede antal af hvalpe kom over den daværende matadoravlsgrænse. 

Naturligvis fordi han var en super dejlig hanhund af stærk type. Siden steg 

matadoravlsgrænsen og nogle opdrættere vendte tilbage til ham, så han nåede 

på sine gamle dage af få et par kuld mere. Samlet fik han 63 hvalpe og 14 kuld, 

vel at mærke med 14 forskellige tæver. 

Det interessante er, at i 13 kuld med 13 forskellige tæver, fik han hvalpe med 

normal, kort, hård pels, ligesom han selv havde. Pludselig i hans 14. kuld, kom 

der 6 hvalpe, hvoraf de 3 var langhårede med silkeblød, krøllet pels.  
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Dette eksempel er selvfølgelig medvirkende årsag til, at vi regner egenskaben 

for at være temmelig sjælden i racen. ”Stump” selv var ovenikøbet indavlet, 

hans forældre var halvsøskende. Han havde en kuldsøster, Agerhønen’s 

Santa Lucia Stumperumpe, som fik 15 hvalpe i 4 forskellige kombinationer. 

”Lucia” fik ingen langhårede hvalpe.  

”Stump” og ”Lucia” har der været lavet linjeavl på i adskillige kuld, uden der er 

kommet langhårede hvalpe. 

Billedet til venstre viser Agerhønen’s 

Stjærngosse Stumprumpe – ligesom øvrige 

forældrehunde til langhårede hvalpe har han 

selv helt normal racetypisk kort, hård pels. 

Foto udlånt af Lisette Larsen. 

 

 

Igennem nu 7-8 generationer efter 

”Stump” har vi ikke kendskab til nogle 

langhårede hvalpe. Det betyder ikke 

at genet ikke findes i enkelte af 

efterkommerne ude i generationerne, 

fordi det kan det sagtens gøre. Men 

det er åbenbart ikke stødt på avlspartnere med samme gen i alle de år og 

generationer, derfor er det helt rimeligt at antage, at der er langt imellem 

bærerne af egenskaben i vores race. 

Man kan endvidere i ”Stumps” tilfælde tilføje at det var heldigt at hans 

langhårede hvalpe først dukkede op i hans 14. kuld, fordi ellers kan det være 

at han havde været mindre brugt dengang, og så var mange af de dejlige 

efterkommere vi i dag har i racen efter ham, måske ikke blevet til. Og det er 

dét vi nok skal have for øje, når vi støder på langhårede hvalpe. Alle de mange 

hunde vi kan lave imellem de dukker op, som ikke er langhårede. 

En langhåret hvalp er et sikkert vidnesbyrd om, at begge forældre bærer genet 

for det. Når man overvejer videre avl, er det derfor naturligvis oplagt ikke at 

gentage samme kombination, hvis man vil undgå at få flere med lang pels. Om 

det ligefrem skal være grundlag for at tage forældre eller kuldsøskende med 

korrekt pels helt ud af avl, er dog en ”smagssag”, og ikke noget avlsudvalget 

anbefaler.  
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”Nuttethedsfaktoren” er høj på de langhårede hvalpe, dette er den samme trefarvede hvalp 

som øverst i artiklen, her som 6 ugers og som voksen hund. Fotos: Siff Johansen. 

 

Netop udfra den hidtidige erfaring og statistiske betragtning, at de ”alt andet 

end lige” teoretisk set – ligesom ”Stump” kunne have 13 kuld i vente, før det 

dukker op igen. Og dermed måske mange dejlige sunde og raske 

efterkommere med korrekt pels, til racens videre avl. 

Hvordan man forholder sig i forhold til salg af de langhårede hvalpe, er det helt 

op til den enkelte opdrætter. Der er flere måder at gå til værks på. Avlsudvalget 

har hørt om alt lige fra obligatorisk kastrering/sterilisering af de langhårede 

hvalpe, solgt til nedsat pris, til fuld pris uden nogle særlige betingelser. Og alt 

derimellem.  

Klubben og avlsudvalget blander sig ikke i den enkelte opdrætters vilkår for 

salg af hvalpe, da det er meget op til den enkeltes forhold til køberne og i bund 

og grund et tillidsspørgsmål.  

I forhold til lovgivningen kan man sige at en hvalp med forkert pels i forhold til 

racestandarden ikke af den årsag behøver at være ude af stand til at opfylde 

forventningerne til en familiehund. Så hvis hvalpene sælges som familiehunde 

har man lovgivningsmæssigt formodentlig ikke nogen forpligtelse til at sælge 

dem til nedsat pris. At mange opdrættere nok alligevel ville vælge at gøre det, 

er en anden sag. 

I forhold til videre avl på beslægtede hunde, har avlsudvalget kun enkelte 

anbefalinger. Disse gælder for så vidt også for alle andre kosmetiske ”fejl” som 

ikke for hunden selv har nogen sundhedsmæssig betydning. F.eks. underbid, 

oprejste ører osv. 
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• Hunden med fejlen, altså i dette tilfælde de langhårede hvalpe, avler man 

ikke på. 

• Forældrene overvejer man naturligvis ikke at gentage parringen imellem. 

• Kuldsøskende med korrekt pels kan anvendes i videre avl. 

• Ejer af hanhunden, som er far til hvalpene, skal selvfølgelig – ligesom 

med alt andet – huske at oplyse at han bærer langhårsgenet til ejere af 

tæver, der spørger på fremtidig parring med ham. 

Har man en tæve, som man gerne vil parre med en han, som man ved bærer 

langhårsgenet, er man statistisk set ude i en meget lille risiko for, at få 

langhårede hvalpe. Man kan eventuelt spørge avlsudvalget på avl@dsgk.dk 

om vi har kendskab til langhårs hvalpe i slægten bag en konkret tæve. 

Det er selvfølgelig ingen garanti, men i lige netop dette tilfælde med langhår, 

kan man jo ved simpel DNA test blive 100% sikker på om ens tæve bærer 

genet, hvis man finder det meget vigtigt.  

I den forbindelse er det naturligvis den, der ønsker at vide det, der betaler 

”gildet”. Dvs. forlanger man, som  hanhundeejer eller tæveejer at en tiltænkt 

avlspartner skal testes for langhårsgenet, må man selv være forberedt på at 

afholde udgiften til det. Og det er fair at sige nej, det er ikke et krav i racen. 

Avlsudvalget mener ikke der er grundlag for at begynde på systematisk DNA 

test for egenskaben med den nuværende sjældne forekomst af langhårs 

hvalpe i racen. 

Endelig kan vi slutte af med at konstatere at de langhårede hvalpe i dén grad 

har høj ”nuttethedsfaktor” og at de, til trods for ”fejlen”, er aldeles charmerende.  

Det forlyder da også fra flere af opdrætterne, der har oplevet at have nogle af 

disse pragteksemplarer, at de ”går som varmt brød”, altså at hvalpekøberne er 

meget interesserede i at købe 

dem. 

 

 

 

Charmerende er han i hvert tilfælde, og 

det forlyder fra opdrættere, der har haft 

langhårshvalpe, at de ”går som varmt 

brød”.  

Foto: Siff Johansen 
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Sikke en sommer....  

Billy gårdhund fortæller. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Nolle 

 

Hjemme hos mig bor vi  4 hunde og et menneske. Mig Billy gårdhund på 2 år, 3 store 
welsh springere: Bibi og Bonsai er to damehunde på 7 år og gamle hanhund Nolle er 
11 år.  

Nolle er verdens største, klogeste, modigste og dygtigste hund. Han har lært mig 
rigtig meget - især her i sommer.  

Ved I hvad apport er? Det er når menneske kaster en ting... og vi hunde skal hente 
og aflevere. Det gør jeg ligesom Nolle. En dag havde menneske fundet en 
kæmpestor apport på 3 kg. Først så jeg Nolle apporterer den. Bagefter skulle jeg 
prøve. Det er ret sejt som gårdhund at kunne apportere en apport på tre kilo, synes I 
ikke?  

Hver formiddag går Nolle, menneske og jeg tur langs en sø. Nolle går uden snor lidt i 
forvejen, jeg har lang snor på, så jeg kan løbe hen, ud, op, ned og frem og tilbage.  

Når der en sjælden gang kommer andre, gående, cyklende mennesker evt. med 
hunde, siger jeg: "Vif, vuf, vif,vif...Nolle pas på!" Nolle løber lidt frem stiller sig med 
siden til de fremmede og siger; "VUF". Nolle er god til at passe på, derfor er jeg altid 
meget modig og tryg, når Nolle er med. På tilbagevejen standser vi ved det sted, hvor 
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det er nemmest at komme i vandet. Jeg tager en svømmetur. Det gør Nolle aldrig! En 
dag fik jeg øje på en flok ællinger, der svømmede laaaangt ude i søen. De sagde 
sjove lyde, så der måtte  jeg ud. Menneske råbte: "OOOmkring".. meeen de ællinger 
så nu sjovere ud end tilbage til bredden. Så hørte jeg Nolle kalde: "VAuf, VUF".. Det 
betød:"Farligt... kom nu!" Altså vendte jeg om og svømmede den halve sø tilbage. 

Hjemme i haven har det været meget varmt i sommer, men heldigvis har vi træer, der 
giver skygge. De er bare i den anden side af haven ikke der, hvor menneske ligger og 
kåger i solen. Welsherne vil helst ligge, hvor der er skygge og luft. Jeg vil helst være i 
nærheden af menneske. Da hendes solseng er temmelig lav, har jeg bare gravet en 
dyb hule under den. Der kan jeg ligge i skyggen - tæt på menneske. 

Om natten sover jeg også ved siden af menneske, mens Nolle sover foran 
hoveddøren og Bibi og Bonsai finder plads, hvor det lufter bedst. 

Bibi og jeg har nogle faste aftaler. 

Når solen begynder at lyse tidligt om morgenen, vil jeg gerne ud, så vækker jeg Bibi, 
der halvt sovende sjosker hen og åbner havedøren ved at sætte forpoten på 
dørhåndtaget. Jeg smutter ud, mens Bibi sjosker tilbage og lægger sigt til at sove 
igen. Til gengæld skal jeg grave huller, hvor Bibi er for stor til at komme til, (desuden 
er hun ikke nær så god til at grave, som jeg er!!) Desværre opdager menneske altid, 
hvis vores graveprojekter er et forkert sted fx. tæt op ad hegnet ud mod vejen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolle ligger 

Bibi har lært mig, at hunde bør gøre sig rene hver dag. "Renlighed er en dyd" siger 
hun hver dag, når hun går i gang - slikker poter, tørrer øjne og mund med fugtig pote, 
ordner bagpoter og numse! Det gør jeg samtidigt. Menneske siger også, at vi dufter 
dejligt! Nolle og Bonsai vasker sig ALDRIG! Jeg skal ikke kommentere, hvordan de 
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lugter - sommetider er menneske nødt til at vaske dem, så de er til at holde ud at 
have inde i huset! 

Kender I det? Man kan blive meget  bange for lyde, man ikke kender; men kender 
man lydende og ved, hvad det er, er det ikke farligt. Fx torden...det er jo ikke andet 
end en masse bulder og brag oppe fra skyerne. Nolle, Bibi og jeg  vi lægger os bare 
ned og sover videre, for vi har én gang lært lydene at kende. Men Bonsai er altså ikke 
så klog, så hun bliver hunderæd, hver gang det tordner. Så kravler hun helt tæt på 
menneske, halser og ryster. 

Jeg kan nu også godt blive meget bange, hvis jeg oplever nogle lyde, jeg ikke har 
hørt tidigere. Forleden dag i meget varmt vejr med en lille brise, som fik luften til at 
skabe træk igennem huset,  var vi inde - mig, Nolle og menneske. Dame hundene lå 
ude i skyggen. Jeg lå i enden af sofaen, hvor menneske sad og læste. Pludselig 
hørte jeg en lyd: "Shhøøøsss, svarp, tussi, bang."  

Lidt efter igen: "Svissss sjuppp, tussi, bang." Jeg blev meget bange og kravlede helt 
op under armen på menneske. Så lød det igen ude fra køkkenet: "Shhøøøsss, svarp, 
tussi, bang - Svissss sjuppp, tussi, bang! Svissss sjuppp, tussi, bang, bang." Sådan 
nogle lyde, havde jeg i hvert fald aldrig hørt før. Forsigtigt sagde jeg: "Viuf, viuf!" 

Lydende kom igen. I det samme kom Nolle ind fra køkkenet. Han kom helt frem til 
sofaen, stillede sig med let skråt hoved, trak vejret dybt, slikkede sig om munden, 
gabede og smaskede. Så gik han med et suk hen og lagde sig mellem køkken og 
stue op af køkkendøren. De mystiske lyde stoppede. 

Nolle er helt sikkert Verdens klogeste og modigste hund! Synes I ikke også??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Billy’s sommerbolig                 Sommerbolig uden hund 
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Kom til Herning og vær med til den største og vigtigste 

begivenhed i racens historie! 

 

Definitiv FCI godkendelse af Dansk/svensk gårdhund er på vej: 

Racen besigtiges og vurderes i Herning  

Lørdag d. 3. November 2018. 

 

FCI har adskillige krav der skal opfyldes, for at man kan ansøge om definitiv 

international godkendelse af en hunderace. Et af dem er, at to eksperter, 

udpeget af FCI’s generalkommitté, skal besigtige racen og vurdere 

temperament, homogenitet og eksteriør i forhold til racestandarden m.v. 

 

FCI har meddelt DKK og SKK at denne besigtigelse vil finde sted i forbindelse 

med Herning udstillingerne i Danmark i 2018. Det har givet anledning til en del 

spørgsmål omkring det praktiske forløb og hvad der forventes af den enkelte 

udstiller og hund, og hvordan det påvirker selve udstillingen. 

Udstillingerne i Herning bliver fuldstændigt normale udstillinger og forløbet 

bliver nøjagtigt det samme, som ved alle andre udstillinger.  

FCI eksperterne vil befinde sig ved ringen og selv foretage deres egne 

vurderinger og observationer uden at påvirke forløbet af udstillingen. 

 

Lørdag vil der blive raceparade i store ring. 

Udstillerne vil blive informeret nærmere omkring dette på dagen.  

Under raceparaden vil de to eksperter dels præsentere racen for publikum, og 

dels kommentere på det de ser og har set, samt fortælle om hvilken indstilling 

de vil give til FCI. 

Det samlede tidsforløb af præsentationen i store ring forventes at være på ca.  

10 minutter.  
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Invitation  

til  

certifikat udstilling 

Juleudstillingen er årets hyggeligste udstilling med julegaver til alle 

 

D. 25.11.2018 

Elbohallen - Fredericia 

 

Dommer: Svend Løvenkjær 

 

Tilmeldingsfrist d.28.10.2018  

Tilmelding via www.hundeweb/udstillinger 

OBS der kan kun tilmeldes via hundeweb 

 

 

På gensyn - Udstillingsudvalget 

Dansk Svensk Gårdhundeklub 

Tilmelding til udstilling kan kun foregå via Hundeweb. 
Her du ikke benyttet Hundeweb tidligere, skal du oprette dig som bruger. Når du er oprettet 

som bruger, taster du på tilmelding til udstilling....og så guider systemet dig. Husk at 
tilmeldingen først er gyldig, når du som afslutning har betalt. 

Hjæææælp: Ring til Birte Bjørn 21764717. 
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Juleudstillingen 2018 
 

Snart banker efteråret på og igen i år vil der 

være gaver til alle på juleudstillingen d. 25 

November. Med håbet om, at du/din hund/ din 

kennel vil være en af de glade givere. Prisleje 

vil igen være 50 kr. Mere info vil komme 

senere på klubbens hjemmeside.    

            
 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nissepigen Helle/ sekretær i klubben 
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JULEFROKOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med juleudstillingen i Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov, 

7000 Fredericia den 25. november afholdes den årlige julefrokost. 

Prisen er 150,00 kr. pr. deltager  

Tilmelding sker ved at indbetale beløbet til klubbens konto 

Reg. Nr. 5975 Konto nr. 1073384 oplys navn  og medlemsnummer 

samt at det dækker julefrokost. 

 

Tilmeldingsfrist er 11. november 2018 

 

Bestyrelsen 

 

NB! Julefrokosten afholdes efter udstillingen og uddeling af 
pokaler til året hund konkurrencerne
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Udstilling i Århus den 25. maj 2018 
 
 

 
 

BIR  
Godsets Gaardhund Ronja  

Ejer: Gro Poulsen  
 
 

 
 
 

BIM  
Vindrosen's Kristian  

Ejer: Annette Vestergaard  
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Bedste Baby  
Gårdbanditten Tarjai af Isfolket (Peter)  

Ejer: Pernille Knudsen  
 
 

 
 

Bedste Hvalp  
Mai Tuk Dagmar  
Ejer: Helle Priess  

Dommer: Zoran Brankovic 

Indsendt af Helle Priess 
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Udstilling i Billund den 5. august 2018 

 

 
 

BIR 
 Kikki`s Kennel Emza 

Opdrætter og Ejer; Kikki Rundell 
 
 

BIM 
Muttington's Plug 'n' Play 

Ejer; Lilian Langkilde Madsen 
Opdrætter; Julie Sámalsson 

 
Dommer;  Dominic Harris, IRL. 

 
 

 Foto: Vinni Løve Sørensen 
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Borealis-Pax-N debutant i udstillingsringen Billund. 

Ejer: Lilian Langkilde Madsen 
Opdrætter; Gunilla Thynell Sverige 

Foto: Vinni Løve Sørensen og Søren Langkilde Madsen 
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Benelux junior vinder 2018, BELXJW(NL)18: 
 

BELXJW(NL)18 Little Denmark's Oliver Of A Twist

Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 
Foto indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen 

  
Dommer: Myriam Vermeire, BE 

Nye titler siden sidst.
Tillykke til:

Udstilling i Amsterdam den 9. august 2018  
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Benelux junior vinder 2018, BELXJW(NL)18: 
 

DKJUCH BELXJW(NL)18 Little Denmark's P4 Power Flower
  

Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 
Foto indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Myriam Vermeire, BE 
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Benelux veteran vinder 2018, BELXVW(NL)18:   
 

DKCH SECH KBHVV16 NORDV16 NORDVV16 DKVECH BELXVW(NL)18 
Little Denmark's Mount Silverheels  

 
Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen  
Foto indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Myriam Vermeire, BE 
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Veteran verdensvinder 2018,  WVW18: 

Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 
 Foto indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen

Dommer: Svend Løvenkjær, DK 
 
 

 
DKCH SECH KBHVV16 NORDV16 NORDVV16 DKVECH BELXVW(NL)18 

WVW18 Little Denmark's Mount Silverheels 

Udstilling i Amsterdam den 12. august 2018  
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Junior verdensvinder 2018, WJW18: 
 

 
 

BELXJW(NL)18  WJW18 Little Denmark's Oliver Of A Twist

 

   

 Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen
Foto indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Svend Løvenkjær, DK 
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Ny dansk champion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ved DSGK's udstilling 15.04.2018 i Køge

DKCH Little Denmark's Maya My Eenie 
Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 

Fotos: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Kitty Sjong, DK
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Ny dansk champion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved DSGK's udstilling 03.06.2018 i Ringe.
 

DKV17 DKCH  Little Denmark's My Miny Stub Butt 
Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 

Foto: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Marianne Birte Baden, DK
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Ny Dansk champion 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DKCH Muttington's Plug 'n' Play 
 

Ejer: Lilian Langkilde Madsen 
Opdrætter: Julie Sámalsson 

 
Foto: Søren Langkilde Madsen 

39



 

 
 

 
 

Racens første juniorchampion DKJUCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved DSGK's udstilling 03.06.2018 i Ringe

DKJUCH Little Denmark's P 4 Power Flower

 Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen
 Fotos indsendt af: Helene Riisgaard Pedersen

 
Dommer: Marianne Birte Baden, DK
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  Ved DKK's Nordiske udstilling 11.05.2018 i Roskilde 

DKCH SECH  KBHVV16 NORDV16  NORDVV16 DKVECH 
Little Denmark's Mount Silverheels 

Ejer og opdrætter: Helene Riisgaard Pedersen 
Foto: Helene Riisgaard Pedersen 

Dommer: Bo Skalin, S

Racens første Veteran champion DKVECH  
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Ny titel i rally 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ny titel RBM (Rally Begynder Mester) opnået ved 100 points (maksimum)  
til rallyprøve i St Heddinge.  

Dommer: Paul Lysholdt  
 

Kastaniebakkens Selma Solhat DK10697/2013  
 

Ejer: Julie Samalsson  
Opdrætter: Kennel Kastaniebakken ved Marie Louise Barré Hansen  
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Hundedag i Tivoli søndag den 26. august 2018 
 

 
 

Redaktionen deltog ikke alene som racerepræsentant, men var også med på scenen 
i anledning af årets tema ”Herlige hunde fra hele verden” – sammen med Janni Ree - 

med sine 2 mops - fra Forsidefruerne på TV3 og filmholdet bag realityserien.  
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FRA REDAKTIONEN 
 

 
 
Hvis din hund er blevet champion eller har fået andre titler, gør vi opmærksom på, at 
det er dit ansvar som ejer af hunden, at redaktionen modtager meddelelse om det, 
samt at billede af hunden er indsendt inden deadline til bladet@dsgk.dk 

 
Vi vil gerne sige tak for de indlæg og billeder vi har modtaget, uden dem intet blad. 
 

 

Sommerbilleder fra kennel Mai Tuk 

Indsendt af Helle Priess 
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Dansk/svenske Gårdhunde i det Tyske hos Kennel Bugadis.  
Mai Tuk Charlotte for Bugadis ( Coco) og Skjold Fiona  

 

 
Coco und Fiona im Haus 

 

 

Coco und Fiona im Spiel 

Indsendt af Helle Priess 
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DSGK 
Bestyrelsesmøde søndag den 27. maj 2018, kl. 11.00 hos kasserer Esther Svaneborg. 

Til stede: HC Jørgensen, Esther Svaneborg, Helene Riisgaard Pedersen & Helle Priess 

Afbud: Marianne Schlüter, Gro Poulsen, Henriette Lyngsted 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra den 8. april 2018, samt underskrift heraf 

4. Opfølgning på aktionslisten af 28.april 2018 

5. Meddelelser fra formanden 

6. Generalforsamling 2018 - opfølgning 

7. Økonomi v/kasseren 

8. Forretningsorden 2018/2019 godkendes og underskrives 

9. EU’s databeskyttelsesforordning 

10. Klubbens hjemmeside 

11. Avlsudvalget 

12. Aktivitetsudvalget 

13. Udstillingsudvalget 

14. Præmieboden 

15. Medlemsbladet 

16. Profilering af Gårdhunden 

17. Opfølgning på kontaktpersonlisten og udvalgslisten 

18. Eventuelt 

19. Dato og sted for de næste møder 

 

1. Helle Priess 

2. Godkendt 

3. Godkendt 

4. Gennemgået og 8 punkter er overført til ny liste 

5. DKK har d. 9 Maj 2018 meddelt, at Helene Riisgaard Pedersen har bestået dommer 

elevkursus i weekenden d. 5+6 Maj 2018. Tillykke. 

Diplom til Æresmedlemmer er udarbejdet. 

6. Referat er underskrevet og sendt til Blad og HP, samt formanden. 

7. Pt. 268 medlemmer, 296 samme dag sidste år. 

Driftskonto: 50848,83 kr. 

EDB udgifter er steget i forbindelse med ny HP og budgettet skal tilrettes i fremtiden. 
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De 2 første udstillinger har givet pæne overskud. 

8. Tages op som punkt på næste møde. 

9. Har underskrevet aftale vedrørende fælles dataansvar mellem DKK og DSGK d. 23 Maj 

2017. Det er sendt til DKK samme dag. 

Udkast til dataprocedure er gennemgået og rettelser er tilføjet. Lægges på HP og i 

Bladet. 

10. Er opdateret med rettelser efter generalforsamlingen. 

En ekstra webmaster kunne godt bruges. 

11. Der er indtrådt nyt medlem i udvalget. 

Der er dialog med Sverige om et fælles møde. 

Der afholdes dommerseminar d. 3 Marts 2019. 

Der blev vendt flere punkter til opdrætterseminar d. 29 September 2018. 

12. Helle prøver at få arrangeret en gang Lure Coursing. 

13. Alt vedr. udstillinger i 2019 er på plads. 

Haller for udstillinger i 2020 er bestilt og dommerbesætning er iværksat. 

Orientering om nye dommere og aspiranter. 

Der mangler stadig medlemmer der vil give en hånd med i udvalget. 

Oplæg fra udvalget vedrørende retningslinier for udvalgets arbejde blev gennemgået 

og tilrettet. 

Oplæg fra udvalget om indførelse af Klubjuniorchampion og klubveteranchampion fra 

1 Januar 2019 blev godkendt af bestyrelsen. 

Oplæg fra udvalget om indførelse af Årskonkurrencer for Juniorhandlere og Barn og 

hund konkurrencer fra 1 Januar 2019 blev godkendt af bestyrelsen 

Nye tæpper er på trapperne. 

 

14. Diverse forslag gennemgået og endeligt forslag laves til næste møde. 

15. Næste deadline er d. 27 August 2018. 

16. Vi mangler hænder til PR stande ved diverse arrangementer. 

Snak om PR fremadrettet, hvad vil vi og hvad kan vi. 

17. Diverse lister er opdateret. 

18. Trykning af race repræsentation til dommerseminar og til salg i klubben. 

19. Søndag d. 2 September 2018 hos HC 

Søndag d. 18 November. 

 

Mødet slut kl. 16.40 
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Dansk/svensk Gårdhundeklub - Udstillinger 2018 - 2020 

Bemærk: Med forbehold for ændringer. 

Dato Sted Dommer Arrangør Anm. Frist 

09.09.2018 Herlufmagle, Lille Hal Henrik Søborg, DK DSGK 12.08.2018 

22.09.2018 Ballerup (KBHV) Svante Frisk, S DKK 20.08.2018, (27.08.2018) 

3.11.2018 Herning Jørgen Hindse, DK DKK 01.10.2018, (8.10.2018) 

4.11.2018 Herning Agnete Staumsholt Nilsson, DK DKK 01.10.2018, (8.10.2018) 

25.11.2018 Elbohallen, Fredericia Svend Løvenkjær, DK DSGK 28.10.2018 

10.02.2019 Fredericia Arne Foss, N DKK 7.1.2019, (14.01.2019) 

24.02.2019 Rishøjhallen, Køge Marie Petersen DSGK 27.01.2019 

7.04.2019 Årslevhallen, Lille Hal Hans Erik Pedersen DSGK 10.03.2019 

10.05.2019 Roskilde, (Nordisk) Birgit Seloy, DK DKK 8.04.2019, (15.04.2019) 

11.05.2019 Roskilde Søren Wesseltoft, DK DKK 8.04.2019, (15.04.2019) 

12.05.2019 Roskilde Michael Tranholm, DK DKK 8.04.2019, (15.04.2019) 

2.06.2019 Herlufmagle, Lille Hal Marianne Schlüter DSGK 05.05.2019 

9.06.2019 Nykøbing F Pirja Aaltonen, SF DKK Nat.  6.05.2019, (13.5.2019) 

21.06.2019 Vejen (Nordisk) Gunilla Skallmann, S DKK 20.05.2019, (27.05.2019) 

22.06.2019 Vejen Lisbeth Utke Ramsing, DK DKK 20.05.2019, (27.05.2019) 

23.06.2019 Vejen Jens Utke Ramsing, DK DKK 20.05.2019, (27.05.2019) 

17.08.2019 Bornholm Karl Erik Johanson, S DKK 15.07.2019, (22.07.2019) 

18.08.2019 Bornholm Annette Bystrup, DK DKK 15.07.2019, (22.07.2019) 

8.09.2019 Elbohallen, Fredericia Lilian Christensen DSGK 11.08.2019 

22.09.2019 Ballerup (KBHV) Kitty Sjong, DK DKK 19.08.2019 (26.08.2019) 

2.11.2019 Herning Matilde Ôstlund-Holmster, S DKK 30.09.2019 (7.10.2019) 

3.11.2019 Herning (DKV) Hanne Laine Jensen, DK DKK 30.09.2019 (7.10.2019) 

24.11.2019 Herlufmagle, Store Hal Leif Lehmann Jørgensen DSGK 27.10.2019 

23.2.20 Herlufmagle, Lille Hal Vacant DSGK 27.01.20 

19.04.20 Elbohallen, Taulov Vacant DSGK 23.03.20 

7.06.20 Herlufmagle, Lille Hal Vacant DSGK 11.05.20 

6.09.20 Årslevhallen, Lille Hal Vacant DSGK 10.08.20 

29.11.20 Rishøjhallen, Køge Vacant DSGK 2.11.20 

Tilmeldinger til alle udstillinger (DSGK og DKK) skal ske via www.Hundeweb.dk 
Kredsudstillinger: Se www.dansk-kennel-klub.dk/Udstillingskalender 

* Kalenderen opdateres løbende.    

 

 

 

48


